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 دولة فمسطين
 وزارة المالية

 لموازم العامة العامة دارةاإل
 لجنة العطاءات المركزية

 0202/ 88 عطاء رقم
 

 توريد قطع غيار كمبروسورات/ لجنة العطــاءات المركــزية عن طرح عطاء حكومي ن وزارة الماليةتعم     
 تبعًا لمشروط والمواصفات الموضحة في كراسة ووثائق العطاء. لصالح وزارة الصحة

/ ء مراجعة وزارة الماليةفعمى الشركات ذات االختصاص والمسجمة رسميًا وترغب في المشاركة في ىذا العطا
خالل أوقات الدوام الرسمي من أجل الحصول عمى خمف محطة فارس لمبترول اإلدارة العامة لموازم العامةـ 

 ( شيكل غير مستردة تورد إلى خزينة وزارة المالية.300كراسة المواصفات ووثائق العطاء مقابل دفع مبمغ )
اإلدارة العامة الموازم/ وزارة المالية آخر موعد لقبول عروض األسعار بالظرف المختوم في صندوق العطاءات ب

وتفتح المظاريف بحضور ممثمي  02/03/2020الموافق  الثالثاءيوم  من صباح العاشرة ىو الساعة في غـزة
 .المناقصين في نفس الزمان والمكان

 لجنة العطاءات المركزية  
 مالحظة:ـ

 . أجرة اإلعالن في الصحف عمى من يرسو عميو العطاء.1
رفاق كفالة بنكية أو شيك بنكي من البنك الوطني أو بنك االنتاج أو بنك البريد وفي حال تعذر . يجب إ0

ذلــك يــتم إحضــار تعيــد والتــزام بالخصــم مــن المســتحقات معتمــد مــن الــدائرة الماليــة فــي وزارة الصــحة أو 
ســاري المفعــول  % مــن إجمــالي العطــاء ي كتــلمين دخــول ي5االدارة العامــة لمخزينــة بــوزارة الماليــة بقيمــة 

 لمدة تسعين يومًا من آخر موعد لتقديم العروض.
 . . تقدم األسعار بالشيكل وتشمل جميع أنواع الرسوم والضرائب8
 . لجنة العطاءات غير ممزمة بقبول أقل األسعار.2

 . .gov.pswww.mof. لإلطالع عمى الكراسة يرجى مراجعة موقع الوزارة 5
 2598967679. لممراجعة واالستفسار ىاتف رقم : 6
 

http://www.mof.gov.ps/
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 انشزوط انعايت 
 

 أوالً: إعذاد وتقذيى انعزوض ين قبم املتناقصني:ـ
يعد المناقص عرضو وأسعاره عمى الجداول والنمـاذج والوثـائق المرفقـة بـدعوة العطـاء بعـد أن يقـرأ ىـذه  .1

افة وثائق دعوة العطاء ويقدميا ضمن العـرض كاممـة الوثائق ويتفيم جميع ما ورد فييا ويختم ويوقع ك
 عمى أن يتحمل كافة النتائج المترتبة عمى عدم قيامو بالتدقيق واالستكمال بصورة صحيحة.

تكتب أسعار العطاء بالشيكل عمى أن يشمل السعر رسوم الجمارك وأجـور التحـزيم والتيميـف ومصـاريف  .0
 .لرسوم والمصاريف األخرىوجميع االنقل والتحميل والتنزيل والتلمين 

يعــد المنــاقص عرضــو مطبوعــًا أو مكتوبــًا بــالحبر األزرق أو األســود فقــط ويحظــر المحــو أو التعــديل أو  .8
الشــطب أو اإلضــافة فــي العــرض وكــل تصــحيح مــن ىــذا القبيــل يوضــع عميــو خطــين متــوازيين بــالحبر 

 و من قبل من أجرى التصويب.ويعاد كتابة الصواب بالحبر األزرق أو األسود ويوقع بجانب راألحم

يقــدم المنــاقص عرضــو مرفقــًا بــو الوثــائق المطموبــة مــع تــلمين دخــول العطــاء فــي ميمــف ميمــق ب حكــام  .2
 0202/ 88لممناقصــة رقــم  لصــالح وزارة الصــحة توريــد قطــع غيــار كمبروســوراتويكتــب عميــو عطــاء 

يـد الخاصــين بــو لترســل إليــو وكـذلك اســمو وعنوانــو بالكامــل ورقـم اليــاتف والفــاكس ورقــم صــندوق البر 
المكاتبات المتعمقة بالعطـاء وعميو تبميــغ اإلدارة العامة لموازم / وزارة المالية خطيًا بلي تييير أو تعـديل 
في عنوانو وعميو أن يكتب أيضًا اسـم الـدائرة التـي طرحـت العطـاء وعنوانيـا وبخـالف ذلـك يحـق لمجنـة 

 العطاءات أن تيمل العرض المقدم منو.

دع العرض من قبل المناقص في صندوق العطاءات المخصص ليـذا اليـرض لـدى اإلدارة العامـة قبـل يو  .5
انتياء المدة المحددة لذلك وكل عرض ال يودع  في صندوق العطاءات قبل آخر موعد لتقـديم العـروض 

 ال ينظر فيو ويعاد إلى مصدره ميمقًا .

يومـا  سـتونفعول وال يجـوز لـو الرجـوع عنـو لمـدة يمتزم المناقص بلن يبقى العرض المقدم منو نافذ الم .6
 من تاريخ آخر موعد لتقديم العروض.

% وفــق تقــدير لجنــة العطــاءات المركزيــة يحــق لــوزارة الماليــة 15فــي حــال انخفــاض االســعار أكثــر مــن  .7
 .انياء التعاقد أو إعادة النظر في األسعار

 
 ثانيًا: انشهاداث واملستنذاث انزمسيت املطهىبت:ـ

المناقص مع عرضو ) خاصة إذا كان يشارك ألول مرة ( الشيادات والوثائق المطموبة منـو وىـي  يرفق  .1
 عمى النحو التالي:

 .صورة مصدقة عن شيادة مزاولة المينة وكذلك السيرة الذاتية لمشركة 
 .السجل التجاري أو الصناعي لمشركة 
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 .شيادة خمو طرف من دائرة ضريبة الدخل وضريبة القيمة المضافة 

عمى المناقص أن يرفق بعرضو النسخة األصمية من أيـة كتالوجـات أو نشـرات أو معمومـات فنيـة تعـرف  .0
ذا كانـت تمـك العينـات  بالموازم المعروضة وكذلك يقدم مع عرضو العينـات المطموبـة فـي دعـوة العطـاء واا

ال يكون لمج نة العطـاءات عـدم غير قابمة لمنقل فعميو أن يحدد مكانيا والوقت الذي يمكن رؤيتيا فيو واا
 النظر بالعرض.

ــات يرغــب ب ضــافتيا ويــرى أنيــا ضــرورية  لتوضــيح  .8 ــائق أو معموم ــاقص أن يضــيف أيــة وث يحــق لممن
 عرضو.

 

  تأييناث وضًاناث انعطاء : ثانثًا:
 :تلمين الدخول في العطاء .1

كفالـة أو أو عمـى شـكل باسم مجمع الشـفاء الطبـي يمتزم المناقص أن يرفق بعرضو سند دفع معتمد صادر 
بقيمـة شيك بنكي صادر من بنك يتعامل مع السـمطة الفمسـطينية فـي غـزة وموافقـة وزارة الماليـة عمـى ذلـك 

شـيور مـن تـاريخ فـتح المظـاريف  8من إجمالي قيمة العطاء ي كتلمين دخول ي سـاري المفعـول لمـدة  5%
ت الـدخول فـي العطـاء إلـى ، عمـى أن تعـاد تلمينـاوال ينظر في أي عرض غير معزز بتلمين دخول العطـاء 

مقــدمييا مــن المناقصــين الــذي لــم يحــال عمــييم العطــاء بعــد مــدة أســبوعين مــن تــاريخ آخــر موعــد لتقــديم 
 العروض، وكذلك لمن أحيل عمييم العطاء بعد أن يقوموا بتقديم تلمين حسن التنفيذ.

 : تلمين حسن التنفيذ .0

بتقـديم تــلمين حسـن التنفيـذ لمعطــاء المحـال عميــو  يمتـزم المتنـاقص الفــائز بالعطـاء أو بــلي جـزء مـن بنــوده
سند دفع معتمـد صـادر باسـم مجمـع الشـفاء الطبـي % من إجمالي قيمة العطاء وذلك عمى شكل 12بقيمة 

أو عمى شكل كفالة أو شيك بنكـي صـادر مـن بنـك يتعامـل مـع السـمطة الفمسـطينية فـي غـزة وموافقـة وزارة 
يخ تبمييـو بقـرار إحالـة العطـاء عميـو مـن قبـل اإلدارة العامـة لمـوازم يـوم مـن تـار  15خـالل المالية عمى ذلك 

، ويعـاد تـلمين حسـن التنفيـذ إلـى المتعيـد بعـد تنفيـذ كافـة أشـيرعمى أن يكون ساري المفعول لمـدة ثالثـة 
االلتزامـات المترتبــة عميــو بموجــب طمــب خطــي تقدمــو الـدائرة المســتفيدة لــإلدارة العامــة لمــوازم بــاإلفراج عــن 

 لمين )حيث يتم إصدار شيك بقيمة الكفالة من وزارة المالية(.الت
 

 ًا: فتح انعطاءاث وتقييًها:رابع
 -:لجنة فتح المظاريف -1
يشـكل مــدير عــام المــوازم العامــة لجنــة فــتح مظــاريف العطــاء وتقــوم ىــذه المجنــة بفــتح العطــاءات بحضــور  

 -ة العطاء بعد اتخاذ اإلجراءات التالية:المناقصين أو ممثمييم في الزمان والمكان المحددين في دعو 



 

 0202/ 88توريد قطع غيار  كمبريسورات  

 5صفحة  
 

إثبات عدد المظاريف في محضر فتح المظاريف وكل عطاء يفتح مظروفـو يضـع رئـيس المجنـة عميـو  - أ
وعمــى مظروفــو رقمــًا مسمســاًل عمــى ىيئــة كســر اعتيــادي بســطو رقــم العطــاء ومقامــو عــدد العطــاءات 

 الواردة.

ثبات عدد  - ب  ىا.ترقيم األوراق المرفقة مع العطاء واا

قــراءة اســم مقــدم العطــاء واألســعار وقيمــة التــلمين االبتــدائي المقــدم مــن كــل منــاقص وذلــك بحضــور   - ت
 المناقصين أو ممثمييم.

التوقيع من رئيس المجنة وجميـع األعضـاء الحاضـرين عمـى العطـاء ومظروفـو وكـل ورقـة مـن أوراقـو  - ث
 وكذلك عمى محضر المجنة بعد تدوين كافة الخطوات السابقة.

 -:ة دراسة وتقييم العروضلجن -0
يحدد مدير عام الموازم العامـة األشـخاص أو الجيـات الـذين تتكـون مـنيم المجنـة الفنيـة التـي تقـوم بدراسـة 
العروض من النواحي الفنيـة والماليـة والقانونيـة وتقـدم توصـياتيا المناسـبة لمجنـة العطـاءات المركزيـة بعـد 

 -أخذ المعايير التالية في االعتبار:
 نظر في أي عرض غير معزز بتلمين دخول العطاء.ال ي  - أ

تدرس العروض من الناحية الفنية بحيث تحدد المعايير الفنية وفقًا لمواصـفات المـوازم المطموبـة عمـى    - ب
ــاقص بعرضــو  ــزام المن ــنفس المعــايير مــن حيــث الت ــة العــروض ل ــة، وتخضــع كاف جــدول يعــد ليــذه الياي

 بمواصفات وشروط دعوة العطاء.

ن االعتبــار كفــاءة المنــاقص مــن النــاحيتين الماليــة والفنيــة ومقدرتــو عمــى الوفــاء بالتزامــات يؤخــذ بعــي  - ت
العطاء وسمعتو التجارية والتسييالت التي يقدميا أو الخدمة التي يوفرىا وقطع الييـار وورش الصـيانة 

فيو كـل أو  و كذلك كونو وكيل أو موزع لوكيل أو تاجر، ولمجنة استبعاد عرض المناقص الذي ال تتوفر
 بعض ىذه المتطمبات.

 تبدأ الدراسة بالعرض الذي قدم أرخص األسعار ثم الذي يميو حتى تتم دراسة العروض المقدمة.  - ث

إذا تــوافرت فــي العــرض كافــة الشــروط والمواصــفات والجــودة توصــي المجنــة الفنيــة باإلحالــة عمــى مقــدم  - ج
عمى أكثر من مورد لمصنف الواحد بـالرغم أرخص األسعار و من حق المجنة الفنية أن توصي بالترسية 

 من اختالف األسعار.

في حالة عـدم تـوافر المتطمبـات فـي العـرض الـذي يتضـمن أرخـص األسـعار تنتقـل الدراسـة إلـى العـرض  - ح
الذي يميو بالسعر إلى أن تصل إلـى العـرض الـذي تتـوافر فيـو المتطمبـات لإلحالـة عمـى أن تبـين أسـباب 

 ل واضح.استبعاد العروض األرخص بشك

إذا تســاوت المواصــفات واألســعار والشــروط والجــودة المطموبــة يفضــل المنــاقص الــذي يتضــمن عرضــو  - خ
ميزات إضافية ثم المقدم لممنتجات المحمية، ثم المناقص المقيم بفمسطين بصورة دائمة، ثم مدة التسميم 

 األقل إذا كانت سرعة التسميم لمصمحة الدائرة المستفيدة.



 

 0202/ 88توريد قطع غيار  كمبريسورات  

 6صفحة  
 

 اث املتعهذ أو املىرد :ـ:ـ انتشاي خايساً 
عمى المتعيد الذي أحيل عميو العطاء استكمال إجـراءات العقـد الخـاص بقـرار اإلحالـة وتوقيـع االتفاقيـة  .1

 وما يمحقيا من أوراق ومستندات بما فييا )أوامر الشراء(.
 من تاريخ استالمو ألمر التوريد. شير يمتزم المتعيد بالتوريد خالل .0

ازل ألي شخص آخر عـن كـل أو أي جـزء مـن العقـد دون الحصـول عمـى  إذن ال يجوز لممتعيد أن يتن .8
 خطي من لجنة العطاءات التي أحالت العطاء.

ال يحق لممناقص أو المورد الرجوع عمى لجنة العطاءات بلي خسارة أو ضرر ناشئ عن تقـديم عرضـو  .2
حـل العطـاء عمـى مقـدم أقـل في حالة إذا ما رفضت لجنة العطاءات كـل العـروض المقدمـة إلييـا أو إذا لـم ت

 األسعار أو إذا أليت لجنة العطاءات دعوة العطاء في أي وقت أو أي مرحمة دون ذكر األسباب.

يمتزم المورد بتسميم المـوازم وفقـًا لممواصـفات والشـروط المتفـق عمييـا والـواردة فـي قـرار اإلحالـة وكـذلك  .5
 العينات المعتمدة والمذكورة فيو.

 
 انتي تتخذ ضذ املتعهذ يف حانت انتأخري يف انتنفيذ أو عذو قيايه به:ـ:ـ اإلجزاءاث سادساً 

إذا تلخر المتعيد عن توريد ما التزم بو في الموعد المحدد في العقـد يحـق لمـدير   فرض غرامة مالية: .1
%( من قيمة الموازم التي تـلخر فـي توريـدىا 1عام دائرة الموازم العامة أن يفرض غرامة مالية ال تقل عن )

ن كل أسبوع تلخير إال إذا تبين أن التلخير فـي التوريـد نـاجم عـن قـوة قـاىرة ، وفـي جميـع األحـوال عمـى ع
المتعيـد تقــديم إشــعار خطــي وفــوري إلــى الجيــة المختصــة بــالظروف واألســباب التــي أدت إلــى التــلخير فــي 

 التوريد أو منعتو من ذلك وتقديم ما يثبت ذلك.
كل المتعيد عن تنفيذ التزاماتو بما فيو التزامو بالتوريـد أو قصـر فـي إذا ن الشراء عمى حساب المتعيد: .0

ذلك أو تلخر يحق لمدير عـام دائـرة المـوازم العامـة إصـدار القـرار بشـراء المـوازم الممتـزم بيـا المتعيـد بـنفس 
الخصائص والمواصفات من أي مصدر آخر عمـى حسـاب ىـذا المتعيـد ونفقتـو مـع تحميمـو فـروق األسـعار 

ت اإلضـافية وأيـة خســائر أو مصـاريف أو عطـل أو ضـرر يمحــق بالـدائرة المسـتفيدة أو دائـرة المــوازم والنفقـا
 العامة دون الحاجة إلى أي إنذار وال يحق لممتعيد االعتراض عمى ذلك.

وىنا يحق لمجنة العطاءات التـي  :استبعاد عرض المورد الذي يخل بالتزاماتو أو إلياء العقد المبرم معو .8
طاء اتخاذ اإلجراءات الالزمة بحق المتعيد بما في ذلك مصادرة قيمة التلمين المقدم مـن المتعيـد أحالت الع

أو أي جزء منو بشكل يتناسب مع قيمة الموازم غير الموردة ويعتبـر المبمـغ فـي ىـذه الحالـة إيـرادًا لمخزينـة 
 العامة.

تحقة ليــا فــي ذمــة المنــاقص أو وفــي جميــع األحــوال يحــق لــدائرة المــوازم العامــة تحصــيل األمــوال المســ .2
المورد من األموال المسـتحقة لـذلك المنـاقص أو المـورد لـدى الـوزارات والييئـات والمؤسسـات الحكوميـة أو 

 من كفاالتيم.



 

 0202/ 88توريد قطع غيار  كمبريسورات  

 7صفحة  
 

 

 -: حم اخلالفاث:سابعاً 
في حال حدوث أي خالف ينشـل عـن تفسـير أي بنـد مـن البنـود السـابقة أو مـن بنـود العقـد فيـتم حمـو   - أ

 ض.وديًا بالتفاو 

يومـًا مـن بـدء مفاوضـتيما لموصـول إلـى حـل حـول أي خـالف يتعمــق  82إذا لـم يـتمكن الطرفـان خـالل  - ب
بالعقــد يحــق ألي مــن الطــرفين حــل الخــالف بــالمجوء إلــى المحكمــة المختصــة وتطبيــق القــوانين واألنظمــة 

 المعمول بيا في مناطق السمطة الوطنية الفمسطينية بيذا الشلن.

  
 :ـشزوط يتفزقت :ثايناً 

إذا استعمل المناقص اليش أو التالعب في معاممتو أو ثبت عميو أنـو شـرع أو قـام بنفسـو أو بواسـطة  .1
غيره بطريق مباشر أو غير مباشر عمى رشوة أحد موظفي أو مستخدمي السمطة أو عمى التواطؤ معو 

ــوزارة  ــة إضــرارًا بالمصــمحة يميــي عقــده فــي الحــال ويصــادر التــلمين مــع عــدم اإلخــالل بحــق ال المطالب
بالتعويضات المترتبة عمى ذلك فضاًل عن شطب اسمو من بين المناقصـين وال يسـمح لـو بالـدخول فـي 

 مناقصات لمسمطة الوطنية الفمسطينية ىذا فضاًل عن اتخاذ اإلجراءات القضائية ضده عند االقتضاء.
جنــة العطــاءات إليــاء التعاقــد معــو دون المجــوء لمقضــاء وكــذلك إذا أفمــس المنــاقص أو المــورد يحــق لم .0

 مصادرة مبمغ التلمين ك يراد عام لمخزينة العامة.
إذا توفى المناقص أو المورد جاز إلياء العقد  المبرم معو أو ما تبقى منـو  بتوجيـو كتـاب لمورثـة يفيـد  .8

 التلمين في ىذه الحالة.بذلك دون الحاجة إلى استصدار حكم قضائي يقضي بذلك مع رد مبمغ 
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 انشـــزوط اخلاصـــت
 ىا في حال مخالفتيا لممواصفات التي تم االتفاق عمييا. رفض أي مادة كاممة أو أي جزء منلموزارة يحق  .1
يتم استالم المواد الموردة من قبـل لجنـة االسـتالم مختصـة ومشـكمة ليـذا اليـرض وفقـًا لممواصـفات والشـروط  .0

صــة لمتعاقــد الـواردة فــي دعــوة العطـاء وقــرار اإلحالــة وأمـر التوريــد والعينــات المعتمـدة والتــي يــتم العامـة والخا
جراء التجارب عمييا بالطريقة التي تحددىا الجية المستفيدة أو لجنة االسـتالم بموجـب لجـان فنيـة  فحصيا واا

 .تشكل ليذا اليرض لمعرفة مدي مطابقتيا لممواصفات المطموبة

مـن تـاريخ اغـالق  العمم بلن مـا يقدمـو مـن عـرض سـعر سـاري المفعـول لمـدة سـتين يومـاً  المورد ىيجب عم .8
 المناقصة.

بيزة او الجية التي تحددىا الوزارة طبقا لمشروط والمواصـفات الـواردة بتوريد المستمزمات المورد االلتزام  ىعم .2
فقـات باليـة مـا بميـت او ريد من نعمميات التو  ىوالتحميل والتنزيل وما يترتب عم في المناقصة متضمنا النقل

 نفقتو الخاصة. ىمصاريف عم

ولموزارة أساس أقل األسعار والمطابق لممواصفات المطموبة  ىسوف يتم ترسية أصناف المناقصة بالتجزئة عم .5
% مـن إجمـالي الكميـة المتعاقـد عمييـا لمجـرد 05الحق في زيادة الكميات المتعاقد عمييـا أو خفضـيا بنسـبة 

د برغبتيــا فـي ذلــك وبـنفس شـروط ومواصــفات وأسـعار التوريــد الـواردة فـي العقــد لكـل أو بعــض إشـعار المـور 
 األصناف خالل فترة التعاقد.

شـامل لمضـريبة المضـافة مـا لـم يـرد نـص خـالف و في جميع األحوال تكون عروض األسعار بالشـيكل الجديـد  .6
 ذلك.

امتناعــو أو عرقمتــو لمتوريــد بمــا يمــس فــي حــال مخالفــة المــورد لكــل أو بعــض شــروط التعاقــد أو فــي حــال  .7
أو يعرض مصالحيا لمضرر يحـق لـوزارة الماليـة مصـادرة كفالـة حسـن التنفيـذ والرجـوع عميـو الوزارة بمصمحة 

بالتعويض عن كل عطل أو ضرر لحق بيا كما أن ليا الحـق فـي الحصـول عمـي المـواد التـي يتخمـف المـورد 
ليـاء التعاقـد  عن توفيرىا من المورد الذي يميو في السعر او الشراء بـالطرق التـي تراىـا محققـة لمصـمحتيا واا

% مصاريف إدارية من ضمانتو البنكيـة ولـيس لممـورد الـذي خـالف 12مع ودفع فروق األسعار مضافًا إلييا 
أي شرط من شروط التعاقـد أو تخمـف عـن أو عرقـل عمميـات التوريـد الحـق فـي المطالبـة بليـة تعويضـات أو 

اد كفالة حسـن التنفيـذ أو المطالبـة بفـروق األسـعار إذا تمكنـت الـوزارة مـن تـوفير تمـك المـواد المطالبة باسترد
بسعر أقل من سعر المناقصة الذي تم التعاقد بموجبو وفي حال عدم كفايـة الضـمانة لتيطيـة فـروق األسـعار 

 لوزارة المالية الحق في خصم أي مبالغ تتبقي من مستحقاتو لدييا.

 سـتوند لقاء ما قام بتوريده من مواد طبقًا لمشـروط والمواصـفات الـواردة بالمناقصـة خـالل يكون الدفع المور  .8
لـواردة يومًا من تـاريخ تقـديم الفـواتير واألوراق الدالـة عمـي تمـام وحسـن التوريـد طبقـًا لمشـروط والمواصـفات ا

 .بصحيفة الشروط والمواصفات

 .لو بما يتناسب والمصمحة العامة يحق لمجنة العطاءات تمديد العطاء عن المدة المحددة .9
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 األسعارو انكًياثجذول 
سعر الوحدة  الكمية الوحدة اسم الصنف الرقم

 بالشيكل
السعر االجمالي 

 مالحظات بالشيكل

1 
Air Filter Element For Atlas Copco Block - Air Inlet (LF 10/10) 

Air Compressor, PN:1503 0189 00 
    2 عدد

0 
Bearing For Atlas Copco Block - Crankcase (LF 10/10) Air 

Compressor, PN:0502 3167 00 
    0 عدد

8 
Bearing Liner For Atlas Copco Block - Crankcase (LF 10/10) 

Air Compressor, PN:1503 3308 00 
    2 عدد

2 
Bearing Roller Needle For Atlas Copco (LF 10/10) Air 

Compressor 
    2 دعد

5 
Air filter element For Atlas Copco Block - Air inlet (LF 10/10) 

Air Compressor, PN:1503 0189 00 
    0 عدد

6 
Compressor Ring For Atlas Copco Block – Piston Assembly (LF 

10/10) Air Compressor, PN:1503 3092 00 
    2 عدد

7 
Connecting Rod For Atlas Copco Block - Crankcase (LF 10/10) 

Air Compressor 
    2 عدد

8 
Cover For Atlas Copco Block- Regulating - Unloading Valve 

(LF 10/10) Air Compressor, PN:1503 2528 00 
    0 عدد

9 
Crankshaft For Atlas Copco Block - Crankcase (LF10/10) Air 

Compressor, PN:1503 4025 00 
    0 عدد

12 
Cylinder For Atlas Copco Block Regulating - Unloading Valve 

(LF10/10) Air Compressor, PN:1503 2525 00 
    0 عدد
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سعر الوحدة  الكمية الوحدة اسم الصنف الرقم
 بالشيكل

السعر االجمالي 
 مالحظات بالشيكل

11 
Cylindrical Roller Bearing For Atlas Copco Block - Crankcase 

(LF 10/10 Air Compressor, PN:0508 1107 00 
    0 عدد

10 
Delivery Disk For Atlas Copco Block - Cylinders And Valves – 

Left Hand Side (LF 10/10) Air Compressor, PN:1503 0158 00 
    2 عدد

18 
Dowell Pin For Atlas Copco Block - Crankcase (LF 10/10) Air 

Compressor, PN:0101 2359 00 
    2 عدد

12 
Fan For Atlas Copco Block – Fan Assembly (LF 10/10) Air 

Compressor, PN:1503 2868 00 
    0 عدد

15 
Grease Klubersynth Bmq 72-162 For Atlas Copco Block – 

Crankcase (LF 10/10) Air Compressor, PN:0017 5606 27 
    0 دعد

16 
Guard For Atlas Copco Block - Cylinders And Valves - Left 

Hand Side (LF 10/10) Air Compressor, PN:1503 0075 00 
    2 عدد

17 
Gudgeon Pin For Atlas Copco Block - Piston Assembly (LF 

10/10) Air Compressor, PN:1503 3184 00 
    2 عدد

18 
Hexagon Bolt For Atlas Copco Block- Regulating – Unloading 

Valve (LF 10/10) Air Compressor, PN:0147 1958 31 
    8 عدد

19 
Locknut For Atlas Copco Block- Regulating - Check Valve (LF 

10/10) Air Compressor, PN:0291 1110 00 
    8 عدد
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ة سعر الوحد الكمية الوحدة اسم الصنف الرقم
 بالشيكل

السعر االجمالي 
 مالحظات بالشيكل

02 
Loctite 648 For Atlas Copco Block - Crankcase (LF 10/10) Air 

Compressor, PN:2235 0860 04 
    2 عدد

01 
Muffler For Atlas Copco Block- Regulating - Unloading Valve 

(LF 10/10) Air Compressor, PN:1503 2175 00 
    0 عدد

00 
O-Ring Cord For Atlas Copco Block - Crankcase (LF 10/10) Air 

Compressor, PN:1503 2010 00 
    0 عدد

08 
O-Ring For Atlas Copco Block - Crankcase (LF 10/10) Air 

Compressor, PN:1503 3303 00 
    0 عدد

02 
O-Ring For Atlas Copco Block - Cylinders And Valves - Left 

Hand Side (LF 10/10) Air Compressor, PN:0663 2106 86 
    2 عدد

05 
O-Ring For Atlas Copco Block - Cylinders And Valves - Left 

Hand Side (LF 10/10) Air Compressor, PN:0663 2109 31 
    10 عدد

06 
O-Ring For Atlas Copco Block- Regulating - Check Valve (LF 

10/10) Air Compressor, PN:0663 9832 00 
    10 عدد

07 
O-Ring For Atlas Copco Block- Regulating - Unloading Valve 

(LF 10/10) Air Compressor, PN:0663 3135 00 
    2 عدد

08 
O-Ring For Atlas Copco Block- Regulating – Unloading Valve 

(LF 10/10) Air Compressor, PN:0663 9832 00 
    8 عدد
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سعر الوحدة  الكمية الوحدة اسم الصنف الرقم
 بالشيكل

السعر االجمالي 
 مالحظات بالشيكل

09 
Piston For Atlas Copco Block - Piston Assembly (LF 10/10) Air 

Compressor, PN:1503 3067 70 
    2 عدد

82 
Plain Washer For Atlas Copco Block- Regulating - Check Valve 

(LF 10/10) Air Compressor, PN: 0301 2335 00 
    8 عدد

81 
Retainer For Atlas Copco (LF 10/10) Air Compressor, 

PN:1503 3306 01 
    0 عدد

80 
Retainer For Atlas Copco Block - Crankcase (LF 10/10) Air 

Compressor, PN:1503 2915 00 
    0 عدد

88 
Screw For Atlas Copco Block – Fan Assembly (LF 10/10) Air 

Compressor, PN:0147 1363 03 
    0 عدد

82 
Seal Ring For Atlas Copco Block - Crankcase (LF 10/10) Air 

Compressor, PN:0666 6439 00 
    0 عدد

85 
Segment Ring For Atlas Copco Block- Regulating - Unloading 
Valve (LF 10/10) Air Compressor, PN:2235 1657 00 2 عدد    

86 
Spring For Atlas Copco Block - Cylinders And Valves - Left 

Hand Side (LF 10/10) Air Compressor, PN:1503 0166 00 
    2 عدد

87 
Spring For Atlas Copco Block- Regulating - Unloading Valve 

(LF 10/10) Air Compressor, PN:1503 2522 00 
    8 عدد



 

 0202/ 88توريد قطع غيار  كمبريسورات  

 08صفحة  
 

سعر الوحدة  الكمية الوحدة اسم الصنف الرقم
 بالشيكل

السعر االجمالي 
 مالحظات بالشيكل

88 
Spring For Atlas Copco Block- Regulating - Unloading Valve 

(LF10/10) Air Compressor, PN:1503 2724 00 
    2 عدد

89 
Suction Disk For Atlas Copco Block - Cylinders And Valves - 

Left Hand Side (LF 10/10) Air Compressor, PN:1503 2954 00 
    0 عدد

22 
Support For Atlas Copco Block- Regulating - Unloading Valve 

(LF 10/10) Air Compressor, PN:1503 2520 00 
    0 عدد

21 
Valve Disc For Atlas Copco Block- Regulating - Unloading 

Valve (LF 10/10) Air Compressor, PN:1503 2732 00 
    8 عدد

20 
Valve Seat For Atlas Copco Block - Cylinders And Valves - Left 

Hand Side (LF 10/10) Air Compressor, PN:1503 2867 00 
    2 عدد

28 
Valve Seat For Atlas Copco Block- Regulating - Unloading 

Valve (LF 10/10) Air Compressor, PN:1503 2524 00 
    8 عدد

22 
Washer For Atlas Copco Block - Fan Assembly (LF 10/10) Air 

Compressor, PN:1503 3033 00 
    0 عدد

25 
Woodruff Key For Atlas Copco Block - Crankcase (LF 10/10) 

Air Compressor, PN:0338 3129 06 
    0 عدد

  السعر االجمالي بالشيكل
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 إقـــــــزار وانتــــــــــــــشاو
 

ــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ىوية رقم ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــأقر أنا الموقع أدناه ـــــــــــ 
 بالتــالي:ـبصفتي ممثاًل عن  شركةــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

مـن شـروط  0202/ 88 ا ورد بوثـائق العطـاء المطـروح رقـم.   بلنني قـرأت وتفيمـت كافـة مـ1
 .قانونيًا بتمك الشروط والمواصفاتعامة وخاصة ومواصفات وألتزم التزاما 

.   كما ألتزم بلن يبقى العـرض المقـدم منـي سـاري المفعـول وال يجـوز لـي الرجـوع عنـو لمـدة 0
 ستين يوما من تاريخ آخر موعد لتقديم العروض.

.  وكذلك ألتزم بتوريد األصناف المحالة عمى بموجب العطاء المذكور أعاله والتي يتم طمبيـا  8
مـن تـاريخ توقيـع العقـد واسـتالم أوامـر التوريـد  ة الصـحة خـالل ثالثـين يومـا وذلـكار من قبل وز 

عمى أن تكون تمك األصناف الموردة من قبمي وفقًا لممواصفات والشروط المنصوص عمييا في 
 ىذا العطاء.

 .ل ما ورد بو دون أي ضيط أو إكراهوىذا إقرار وتعيد مني بذلك أقر وألتزم بك     
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